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    ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

    
 
 
 Σε εφαρμογή  των διατάξεων του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 καλείσθε να πάρετε μέρος στην  
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την  Δευτέρα 15.1.2018  και ώρα 13:30 
στο Δημοτικό Μέγαρο της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας στην αίθουσα του Δημοτικού  
Συμβουλίου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:  
 
1. Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για δαπάνη επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε 
σεμινάρια. 
 
2. Δέσμευση πίστωσης ποσού 520,80€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6261.0001 για συντήρηση 
ανελκυστήρα του δήμου. 
 
3. Δέσμευση πίστωσης  ποσού 3.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.7133.0001 για προμήθεια 
κλιματιστικών. 
 
4. Δέσμευση πίστωσης ποσού 5.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 35.6699.0004 για προμήθεια 
υλικών αυτόματου ποτίσματος. 
 
5.Δέσμευση πίστωσης ποσού 14.880,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6142.0011 για την 
συμβουλευτική υποστήριξη με παροχή επιστημονικών γνώσεων και υπηρεσιών στις εργασίες 
αποτύπωσης των οικονομικών δεδομένων της χρήσης 2016  
 
6. Δέσμευση πίστωσης ποσού 10.146,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6142.0002 για αμοιβές ΝΠΙΔ 
(Ορκωτοί Λογιστές )  
 
7. Δέσμευση πίστωσης ποσού 39.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6641.0001 για προμήθεια 
καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων. 
 
8. Δέσμευση πίστωσης ποσού 100,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6061.0003 για προμήθεια 
γάλακτος λόγω ΣΣΕ. 
 
9 Δέσμευση πίστωσης ποσού 1000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 15.6061.0003 για προμήθεια 
γάλακτος λόγω ΣΣΕ. 
 
10. Δέσμευση πίστωσης ποσού 9.831,74€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.6061.0003 για προμήθεια 
γάλακτος λόγω ΣΣΕ. 
 
11. Δέσμευση πίστωσης ποσού 900,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 25.6061.0003 για προμήθεια 
γάλακτος λόγω ΣΣΕ. 
 



 
12. Δέσμευση πίστωσης ποσού 600,00€ σε βάρος του ΚΑΕ  30.6061.0003 για προμήθεια 
γάλακτος λόγω ΣΣΕ. 
 
13. Δέσμευση πίστωσης ποσού 200,00€ σε βάρος του ΚΑΕ  35.6061.0003 για προμήθεια 
γάλακτος λόγω ΣΣΕ. 
 
14. Δέσμευση πίστωσης ποσού 11.842,72€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0034 για ανακατασκευή 
οδών και ασφαλτοστρώσεις στη ΔΚ Μάνδρας. 
 
15. Δέσμευση πίστωσης ποσού 11.041,62€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0035 για ανακατασκευή 
οδών και ασφαλτοστρώσεις στη ΤΚ Βιλίων. 
 
16. Δέσμευση πίστωσης ποσού 29.015,85€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0036 για ανακατασκευή 
οδών και ασφαλτοστρώσεις στη ΔΚ Ερυθρών. 
 
17. Δέσμευση πίστωσης ποσού 3.764,37€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0037 για ανακατασκευή 
οδών και ασφαλτοστρώσεις στη ΤΚ Οινόης. 
 
18. Δέσμευση πίστωσης ποσού 18.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 00.6123 για έξοδα κίνησης των 
προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων. 
 
19. Δέσμευση πίστωσης ποσού 49.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6699.0014 για προμήθεια 
σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος & λοιπών υλικών ασφάλτου για τη ΔΚ Μάνδρας. 
 
20. Δέσμευση πίστωσης ποσού 18.710,96€ σε βάρος του ΚΑΕ 25.6213.0002 για προμήθεια 
πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Αλεποχωρίου. 
 
21. Δέσμευση πίστωσης ποσού 998,20€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.7131.0001 για προμήθεια 
φωτοτυπικού μηχανήματος. 
 
22. Δέσμευση πίστωσης ποσού 3.980,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 25.6261.0008 για επιστημονική 
και τεχνική υποστήριξη λειτουργίας βιολογικών Βιλλίων Ερυθρών για το Δήμο Μάνδρας-
Ειδυλλίας. 
 
23. Δέσμευση πίστωσης ποσού 25.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 25.6699.0013 για προμήθεια 
επισκευή και τοποθέτηση υδρομετρητών 
 
24. Δέσμευση πίστωσης ποσού 16.120,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6142.0004 για τεχνική και 
συμβουλευτική υποστήριξη για την ωρίμανση και ένταξη των έργων του δήμου στο ΕΣΠΑ και 
άλλες χρηματοδοτικές πηγές. 
 
25. Δέσμευση πίστωσης ποσού 85.106,30€ σε βάρος του ΚΑΕ 00.6733.0004 για οικονομική 
ενίσχυση των πληγέντων από το έκτακτο καιρικό φαινόμενο της 15/11/2017. 
 
26. Δέσμευση πίστωσης ποσού 20.136,75€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6142.0012 για αμοιβές 
μηχανογραφικής υποστήριξης. 
 
27. Δέσμευση πίστωσης ποσού 7.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6266.0004 για συντήρηση 
προγ.Η/Υ (Ενιαίο Διαχειρ. Σύστημα ΓΛ Μητρώο Παγίων, Μ. Αρρένων Πρωτόκολλο) 
 
28. Δέσμευση πίστωσης ποσού 6.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6266.0005 για συντήρηση 
προγράμματος –εφαρμογών μισθοδοσίας-διαχει. προσωπικού 
 
29 Δέσμευση πίστωσης ποσού 955.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 25.6213.0001 για προμήθεια 
ύδατος από ΕΥΔΑΠ 
 
 
 



 
30. Δέσμευση πίστωσης ποσού 11.524,61€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6699.0016 για προμήθεια 
σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος & λοιπών υλικών για τη ΔΚ Ερυθρών. 
 
31. Δέσμευση πίστωσης ποσού 5.375,61€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6699.0014 για προμήθεια 
σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος & λοιπών υλικών για τη ΔΚ Μάνδρας 
 
32. Δέσμευση πίστωσης ποσού 49.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6699.0016 για προμήθεια 
σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος & λοιπών υλικών για τη ΔΚ Ερυθρών 
 
33. Δέσμευση πίστωσης ποσού 24.180,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6117.0003 για 
τακτοποιήσεις-νομιμοποιήσεις αυθαίρετων δημοτικών κτιρίων του Δήμου 
 
34. Δέσμευση πίστωσης ποσού 4.496,08€ σε βάρος του ΚΑΕ 35.6692 για προμήθεια σπόρων, 
φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 
 
35. Δέσμευση πίστωσης ποσού 6.905,95€ σε βάρος του ΚΑΕ 35.6699.0011 για προμήθεια 
χλοοτάπητα. 
 
36. Δέσμευση πίστωσης ποσού 2.909,69€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6612 για προμήθεια γραφικής 
ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 
 
37. Δέσμευση πίστωσης ποσού 6.091,87€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6613.0001 για προμήθεια 
μελανιών μηχανογράφησης  
 
38. Δέσμευση πίστωσης ποσού 5.595,52€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6613.0002 για προμήθεια 
χάρτου μηχανογράφησης. 
 
39. Δέσμευση πίστωσης ποσού 1.021,71€ σε βάρος του ΚΑΕ 35.6693 για προμήθεια 
φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικού εδάφους. 
 
40. Δέσμευση πίστωσης ποσού 6.276,43€ σε βάρος του ΚΑΕ 35.6699.0001 για προμήθεια 
χώματος, τύρφης και κοπριάς. 
 
41. Δέσμευση πίστωσης ποσού 4.819,88€ σε βάρος του ΚΑΕ 35.6699.0002 για προμήθεια 
λιπασμάτων 
 
42. Δέσμευση πίστωσης ποσού 4.518,85€ σε βάρος του ΚΑΕ 00.6142.0002 για αμοιβές για 
απομαγνητοφώνηση πρακτικών ΔΣ 
 
43. Δέσμευση πίστωσης ποσού 3.275,30€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6699.0007 για προμήθεια 
πινακίδων ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων 
 
44. Δέσμευση πίστωσης ποσού 3.732,10€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6699.0009 για προμήθεια 
πινακίδων οδοσήμανσης 
 
45. Δέσμευση πίστωσης ποσού 8.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6264.0003 για συντήρηση και 
επισκευή ελαστικών μηχανημάτων έργου ΤΥ 
 
46. Δέσμευση πίστωσης ποσού 188,48€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.6263.0004 για συντήρηση και 
επισκευή ελαστικών 
 
47. Δέσμευση πίστωσης ποσού 68,20€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.6671.0005 για προμήθεια 
ελαστικών μεταφορικών μέσων 
 
48. Δέσμευση πίστωσης ποσού 456,57€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6671 για ανταλλακτικά 
μεταφορικών μέσων 
 
 



 
49. Δέσμευση πίστωσης ποσού 5.487,64€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.6671.0001 για ανταλλακτικά 
απορριμματοφόρων 
 
50. Δέσμευση πίστωσης ποσού 603,88€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.6671.0003 για ανταλλακτικά 
ημιφορτηγών. 
 
51. Δέσμευση πίστωσης ποσού 7.136,82€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6672.0001 για ανταλλακτικά 
μηχανημάτων έργου 
 
52. Δέσμευση πίστωσης ποσού 2.650,05€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.6671.0002 για ανταλλακτικά 
φορτηγών & βυτιοφόρων. 
 
53. Δέσμευση πίστωσης ποσού 10.500,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6117.0003 για αμοιβή 
μηχανικού ασφαλείας. 
 
54. Δέσμευση πίστωσης ποσού 23.838,01€ σε βάρος του ΚΑΕ 15.6662.0004 για υλικά 
συντήρησης και επισκευής γηπέδων 5*5 ΤΚ Οινόης 
 
55. Δέσμευση πίστωσης ποσού 4.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6117.0002 για αμοιβή ιατρού 
εργασίας. 
 
56. Δέσμευση πίστωσης ποσού 23.023,58€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7135.0001 για προμήθεια 
οργάνων παιδικών χαρών ΔΕ Μάνδρας. 
 
57 Δέσμευση πίστωσης ποσού 14.644,40€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6699.0013 για προμήθεια 
υλικών ελέγχου στάθμευσης (κολονάκια) 
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                                                                                             ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


